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Opsummering
De reviderede forslag
Med udgangspunkt i de input arbejdsgruppen har
modtaget fra beboerne i Farum landsby er forslagene
blevet justeret og ét nyt føjet til. Dette i samarbejde med
Furesø kommune, som ejer og drifter Forten.

Processen herfra
Pga. de nye restriktioner ift. forsamlinger udmeldt d.
23/10 af regeringen har vi valgt at aflyse mødet d.
11/11-2020 om Fortens fremtid.
I vil blive informere så snart vi har et nyt tidspunkt på
plads. Forventeligt bliver det først i januar 2021.

Etablering af Havelaug
På baggrund af de positive tilbagemeldinger på at skabe
mere biodiversitet ved etablering af blomstereng vil vi
fortsætte arbejdet frem til fællesmødet med fokus på
detailplanlægning af blomsterengen ift. beplantning,
økonomi osv.
Hvis du har lyst til at få indflydelse på og bidrage til
detailplanlægningen frem til næste fællesmøde og på
sigt, så afholder vi 1. møde i Havelauget onsdag d.
11.11.2020 kl. 19.00. Læs mere om Havelauget på
s.17. Hvis du ønsker at blive en del af Havelauget
kontakt: Jytte Boch jytteboch@gmail.com / 20767848.

Opbakning til at skabe mere biodiversitet ved etablering af
blomstereng
Ud over mundtlige kommentarer på mødet den 4.10.2020 har vi modtaget
skriftlige kommentarer fra 10 personer. 6 personer har allerede givet udtryk
for, at de gerne vil være med i havelauget.
Kommentarerne udtrykker opbakning til at skabe mere biodiversitet, og alle
går ind for at etablere en blomstereng i den vestlige del af Forten.
Der er også interesse for at lave bivenlig beplantning omkring
parkeringspladsen og at etablere et duftende urtebed. Alle vil gerne bevare
fodboldbanen, som der også er lagt op til. Nogle er glade for gyngen i
kastanjetræet og betragter træet som et godt samlingspunkt. Nogle mener,
at der bør fjernes så mange træer som muligt for at give plads til
blomsterengen, andre vil gerne bevare lidt skovstemning på Forten.
Herudover kom der ideer som fx fælles drivhus, flere legeredskaber, en
bænk rundt om kastanjen, at lade stenene fremstå mere naturligt og om
også at kigge på de andre arealer i Farum landsby med henblik på at
skabe mere biodiversitet. Disse ideer indgår ikke i de reviderede forslag.
Generelt er der stemning for at gå langsomt og forsigtigt til værks, fx at
starte med de forandringer som alle går ind for, fx blomsterengen, og at
afprøve ideerne i mindre skala først for at se hvilke planter der kan trives.
Dette er forsøgt afspejlet i de reviderede forslag.
På farumlandsby.dk finder i referat af mødet d. 4. oktober om Fortens
fremtid samt de input, der er modtaget herudover.
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Formål og baggrund
•

Sidste år nedsatte generalforsamlingen for Beboerforeningen Farum Landsby en lille
arbejdsgruppe, der skulle komme med oplæg til, hvordan vi kan gøre Forten mere attraktiv med
fokus på biodiversitet og mulighed for flere fælles aktiviteter. Ønsket på generalforsamlingen var at
skabe et mere åbent og lyst areal på den vestlige del af Forten med en beplantning, der både
bevarer naturrummet, men som også kan være til endnu større fornøjelse for både beboerne og
de mennesker, der til daglig færdes omkring Forten – og ikke mindst, at etablere blomstereng og
andre blomstrende vækster som ’spisekammer’ til den stærkt svindende bestand af bier,
sommerfugle og andre små nyttedyr, der mangler naturlige levesteder.

•

På generalforsamlingen snakkede vi om ideer som blomstereng med vilde planter, der vil levere en
frodig og farverig blomstring fra forår til sensommer, evt. suppleret med lave æbletræer, der kan
give basis for flere fællesaktiviteter med årlig mostedag, beskæring osv.

•

De 7 meget store træer på den vestlige del af Forten er efterhånden vokset ind i hinanden, så
forvaltningen i Furesø Kommune skal snart i gang med at tynde ud blandt træerne, og de er
meget åbne for, at vi som beboere kan være med til at beslutte Fortens fremtidige udformning, og
hvilke træer der skal blive stående. Fodboldbanen bevares selvfølgelig, men P-pladsen kan evt.
afskærmes fra fodboldbanen med en bivenlig beplantning i flere højder, der ’skjuler’ bilerne lidt
mere.

•

Furesø Kommunes nye, grønne omstillingsplan opfordrer til udnyttelse af fællesarealer, der kan
være til fornøjelse for insekter, dyreliv og flere grønne og blomstrende fællesarealer for de lokale
beboere. Derfor har arbejdsgruppen i samarbejde med Furesø Kommune planlagt en åben proces
frem til den næste generalforsamling den 11. november 2020, hvor ALLE I FARUM LANDSBY har
mulighed for at deltage, så vi i fællesskab kan finde frem til det forslag, der skal gennemføres.

•

Furesø Kommune har givet tilsagn om at finansiere fjernelse og fældning af træer, mens vi selv
skal ansøge kommunens Miljøinitiativpulje om tilskud til blomstereng og anden beplantning.
Kommunen vil stå for græsslåning, som de plejer, og for slåning af stier i en evt. blomstereng, men
hvis vi ønsker andre former for beplantning, der er pasningskrævende, skal vi selv stå for det. Så
det kræver, at der er interesse for at oprette et havelaug omkring Forten.

Formålet med projektet
er at gøre Forten mere
lysåben og attraktiv
med fokus på
biodiversitet og
mulighed for flere fælles
aktiviteter.

Arbejdsgruppen:
Sabine Kirchmeier, Marie
Sterner, Elisabeth H.
Graversen og Jytte Boch
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Processen
For at alle i Farum Landsby får mulighed for at kommentere, stille forslag og deltage i
beslutningsprocessen omkring Fortens fremtid, har arbejdsgruppen i samarbejde med
Furesø Kommune lavet en tidsplan frem til den endelige afstemning på den kommende
generalforsamling d. 11. november 2020:
•

Uge 39, d. 25. september: Vi lægger arbejdsgruppens forskellige forslag til den
overordnede udformning af Fortens vestlige del op på foreningens hjemmeside
(www.farumlandsby.dk) og annoncerer det på Facebook på Farum Landsby samt ved
omdeling og opslag på Forten.

•

Uge 40, d. 4. oktober kl. 10 - 11 (søndag): Vi holder informationsmøde under
kastanjetræet på Forten. Her kan I se de omdelte forslag og tegninger og give jeres
mening til kende og stille spørgsmål. I har mulighed for at kommentere forslagene og
komme med ændringsforslag frem til den 18.10 til arbejdsgruppen.

•

Uge 44, d. 26. oktober: Vi lægger de endelige forslag, som skal til afstemning på
generalforsamlingen, ud på foreningens hjemmeside og annoncerer dem bredt. Her
kommer der også til at ligge en oversigt over de indkomne forslag og referat af mødet
under kastanjetræet.

•

Uge 46, d. 11. november AFLYST - NY DATO VIL BLIVE MELDT UD: Diskussion
og tilkendegivelser ift. forslagene. Alle beboere i Farum Landsby kan deltage.

Vi håber, at vi gennem
denne proces, kan få alle
interesserede til at
bidrage med deres
kommentarer, ideer og
forslag, så vi i fællesskab
kan finde frem til en
smuk løsning til glæde
for alle

Med udgangspunkt i de ønsker beboerne tilkendegiver arbejder Havelauget med
kommunen videre om detailplanlægning, fondsansøgninger, udvælgelse af frø og planter
tilpassede de lokale forhold, plejeplaner, driftsaftaler m.m. Fremdriften kommunikeres via
Farum landsbys hjemmeside og på facebook gruppen Farum Landsby.
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Samarbejde med Furesø Kommune
Det er Furesø kommune der ejer og drifter Forten. Kommunen vil gerne samarbejde om en alternativ udformning af Forten og er
begejstret for initiativet, som er i tråd med kommunens grønne omstillingsplan, der opfordrer til udnyttelse af fællesarealer, der kan
være til fornøjelse for insekter, dyreliv og flere grønne og blomstrende fællesarealer for de lokale beboere
Arbejdsgruppen har i sit arbejde haft tæt kontakt med Furesø Kommunes afdeling for Natur og Miljø. Kommunen vil gerne
samarbejde om en alternativ udformning af Forten og har tilkendegivet følgende:

Hvad kan vi forvente af kommunen?

Hvad er alternativet?

Kommunen vil gerne:
• Fjerne og fælde de træer, som Farum landsbys beboere vælger,
dog skal minimum to af de eksisterende træer på Fortens areal A
bevares
• Slå en blomstereng 1-2 gange årligt, samt vedligeholde stier
gennem engen. Kommunen slår fortsat fodboldbanen
• Bidrage med råd og vejledning ift. valg af planter, plejeplaner m.m.

Furesø kommune ser helst, at vi i Farum
landsby i fællesskab finder frem til en
løsning for Forten via den aftalte proces.

Kommunen vil gerne lave en driftsaftale med et evt. havelaug. Det
kan fx indebære, at kommunen fortsat sørger for at slå græsset på
forten og for at slå blomsterengen 1-2 gange årligt. Havelauget skal
så tage sig af fx etablering af blomstereng, plantning og pasning af
frugtbuske, æbletræer og andre pasningskrævende planter. Hvis vi
på et tidspunkt opgiver havelauget og ønsker at vende tilbage til det
nuværende, skal vi selv bekoste dette. Kommunen vil i så fald fortsat
slå græsset og også gerne overtage pasning af evt. træer, vi har
plantet, fx æbletræer.

Viser det sig ikke muligt, vil Forten
fortsætte med at se ud som i dag, men
med færre træer på areal A. Det bliver
formentlig et asketræ og den ene ahorn og
muligvis også egetræet tæt på kastanjen,
som bliver fjernet.

6

Biodiversitet giver føde og levesteder til bier, sommerfugle
og andre nytteinsekter
Hvorfor har vi fokus på biodiversitet?
•

Bier, sommerfugle og andre nytteinsekter er i kraftig
tilbagegang, og der er ikke megen føde at hente for
insekterne i rendyrkede græsplæner.

•

Der skal blomstrende plantevækster til for at skabe et
attraktivt ’spisekammer’ for bier og sommerfugle, og der
findes masser af farverige sommerblomster, stauder,
krydderurter, frugtbuske og blomstrende træer, der er
’bivenlige’ og tiltrækker insekterne.

•

Jo flere forskellige blomstrende vækster der er at vælge
imellem (diversitet), jo flere arter af bier og sommerfugle
bliver fristet til et besøg, især hvis blomsterengen
suppleres med bistader og naturlige levesteder som
insekthoteller og træstammer.

•

Flere bier og nytteinsekter vil også have en afsmittende
effekt på de private haver ved bedre bestøvning af
frugttræer, blomster og afgrøder.
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Forslag til afstemning
Forslag areal A
•

Forslag 1: Blomstereng og på sigt evt. klynge af æbletræer

•

Forslag 1: Blomstereng og lysåbne træer

•

Forslag 3: Blomstereng, lysåbne træer og på sigt evt.
klynge af æbletræer

•

Forslag 4: Blomstereng og skovstemning

Forslag areal B
•

Forslag 1: Allé af frugtbuske

•

Forslag 2: Bivenlig beplantning foran parkeringspladsen

•

Forslag til afstemning er opdelt i to hhv. forslag til
•

Areal A, som er bevokset med store træer og
ligger længst mod vest.

•

Areal B, som er fodboldbanen længst mod øst.

Forslag 3: Krydderurtebed

Forslagene er udarbejdet af arbejdsgruppen med input fra beboerne i
Farum Landsby og i samarbejde med Furesø kommune. Se side X for
input modtaget fra beboerne samt side X for beskrivelse af processen.

De to arealer er opdelt af en diskret opkørsel til
huset ROM.
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Fra græsplæne til en frodig og farverig blomstereng på
Fortens vestlige del
•

Forvandlingen fra græsplæne til frodig blomstereng vil skabe
basis for et summende og svævende liv af bier og sommerfugle
på Fortens vestlige del (areal A).

•

Med en blanding af 30-35 forskellige en- og flerårige, vilde
blomster, kan vi skabe et tæt blomstertæppe i skiftende farver
og med skønne dufte til fornøjelse for beboere og
forbipasserende, og som samtidig tiltrækker bier, sommerfugle
og andre nytteinsekter gennem hele sæsonen fra tidligt forår til
sent efterår.

•

Blomsterengen vil strække sig over det meste af den vestlige
del af Forten fra skråningen og ned til vejen. For at kunne nyde
blomsterne fra alle sider, bliver der lavet slåede stier gennem
engen, hvor børnene også kan lege eller plukke små buketter
med hjem.

•

Vi vil gerne eksperimentere med blomsterengen, for at sikre den
bedst mulige beplantning på sigt. Derfor foreslår vi, at en stor
del af af engen i første omgang primært vil være den
nuværende græsbeplantning, der får lov til at stå uslået, og så
se, om de naturligt forekommende planter kan hamle op med
græsset. På 3 mindre områder på ca. 20-30 m2 vil vi gerne
eksperimentere med forskellig former for vild beplantning, der
skal ’flyde’ naturligt ind i den uslåede plæne. Det samlede
udtryk skal være én samlet “vild” blomstereng.

•

For at en blomstereng kan etableres og trives på Fortens areal
A kræver det, at arealet bliver bliver mere lysåben.
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Areal A
Forslag 1: Blomstereng og på sigt evt. klynge af æbletræer

.

Beskrivelse
•

Der anlægges blomstereng på hele areal A, ned
over skråningen og ned til vejen evt. med smalle
slåede stier i, som kan variere fra år til år. Se side 7
for yderligere beskrivelse af blomstereng.

•

Kastanjetræet kommer til at fungere som Fortens
visuelle midtpunkt, både når man kommer fra øst
og vestfra, som samling af de to arealer (areal A+B)
og mødested. Egetræet længst væk fra kastanjen
bevares ligeledes, se billede.
Blomstereng og æbletræer

•

Der plantes en klynge af mindst 3 æbletræer af
gamle bevaringsværdige sorter på hjørnet, se
billede. Æbletræerne står smukt først med blomst
og senere med frugt, tiltrækker bier og skaber en
skøn duft.

•

Vedligehold: Kommunen varetager vedligehold af
blomstereng herunder de slåede stier, og Farum
landsby beboerforenings havelaug står for
beskæring af de 3 æbletræer.

Æbletræer

Den store kastanie og egen længst væk fra kastanjen bevares, og der plantes en klynge af mindst 3
æbletræer af gamle bevaringsværdige sorter på området med den stiplede markering

10

Areal A
Forslag 2: Blomstereng med lysåbne træer
Beskrivelse
•

Der anlægges blomstereng på hele areal A, ned
over skråningen og ned til vejen evt. med smalle
slåede stier i, som kan variere fra år til år. Se side 7
for yderligere beskrivelse af blomstereng.

•

På Forten er der både skyggetræer og lysåbne
træer. De 2 skyggetræer er kastanjen og ahorn,
som lukker for lyset på jorden under kronen, mens
de lysåbne træer er eg og ask, der tillader lyset at
trænge igennem kronen.
Blomstereng

•

•

Ved dette foreslag vil egen og asketræet tættest på
kastanjetræet og yderligere ét asketræ udgøre de
store træer på fortens areal A. Alle tre er lysåbne
træer, som giver gode betingelser for etablering af
blomstereng, se billede.
Vedligehold: Kommunen varetager vedligehold af
blomstereng herunder de slåede stier.

Ask

Ask
Eg

Xxxxxx
Egen og asken tættest på kastanjetræet og yderligere ét asketræ vil udgøre de store træer på fortens areal A
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Areal A
Forslag 3: Blomstereng, lysåbne træer og på sigt evt. klynge af æbletræer
Beskrivelse
•

Der anlægges blomstereng på hele areal A, ned
over skråningen og ned til vejen evt. med smalle
slåede stier i, som kan variere fra år til år. Se side 7
for yderligere beskrivelse af blomstereng.

•

Ved dette foreslag vil egen og asketræet tættest på
kastanjetræet udgøre de store træer på Fortens
areal A. De er begge lysåbne træer, som giver gode
betingelser for etablering af blomstereng, se
billede.
Blomstereng og æbletræer

•

•

Der plantes en klynge af mindst 3 æbletræer af
gamle bevaringsværdige sorter på hjørnet, se
billede. Æbletræerne står smukt først med blomst
og senere med frugt, tiltrækker bier og skaber en
skøn duft.
Vedligehold: Kommunen varetager vedligehold af
blomstereng herunder de slåede stier, og Farum
landsby beboerforenings havelaug står for
beskæring af de 3 æbletræer.

Ask
Æbletræer

Eg

Én eg og ask, som er lysåbne træer, udgøre de store træer på fortens areal, og der plantes en klynge af
mindst 3 æbletræer af gamle bevaringsværdige sorter på området med den stiplede markering
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Areal A
Forslag 4: Blomstereng og skovstemning

.

Beskrivelse
•

Der anlægges blomstereng på hele areal A, ned
over skråningen og ned til vejen evt. med smalle
slåede stier i, som kan variere fra år til år. Se side 7
for yderligere beskrivelse af blomstereng.

•

Kastanjetræet samt egen og asketræet tættest på
kastanjetræet vil udgøre en klynge af store træer
centralt på Fortens midte. Træerne står tæt og vil
give en snert af skyggefuld skovstemning.
Synsmæssigt vil klyngen af træer danne baggrund,
uanset om man kommer fra den ene eller anden
retning af Kålundsvej.

•

•

Med skovstemning og blomstereng skabes to
naturlige miljøer, hvor der er mulighed for et
lysåbent område med blomstereng i vestdelen af
arealet, og en mere skyggepræget skovstemning
omkring de 3 træer i østdelen af arealet.

Blomstereng

Ask

Kastanje
Eg

Vedligehold: Kommunen varetager vedligehold af
blomstereng herunder de slåede stier.

Xxxxxx
Egen og asken tættest på kastanjetræet og yderligere ét asketræ vil udgøre de store træer på fortens areal A
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Areal B
Forslag 1: Allé af frugtbuske
Beskrivelse
•

Frugtbuske er til glæde for bierne, når de blomstrer
– og til fornøjelse for beboerne, børn som voksne,
når frugterne modner fra juni til august.

•

En allé af frugtbuske etableres på den sidste del af
den smalle, stenbelagte opkørsel til huset ’Rom’,
se billedet. Det kan være buske som ribs,
stikkelsbær, hindbær og solbær.

•

Frugtbuske skal have lys og sol og trives ikke under
skyggetræer som fx kastanje og ahorn, så forslaget
om frugt-alléen afhænger af udformningen af areal
A (og kan fx kombineres med forslag 2-4 for areal
A)

•

Vedligehold: Buskene skal passes med udtynding
af grene efter høst, som varetages af et havelaug
under Farum landsby beboerforening

Bærbuske

Areal A

Areal B

Eksempel på placering af frugtbuskene som en lille allé omkring den sidste del af opkørslen til huset “ROM”
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Areal B
Forslag 2: Bivenlig beplantning foran parkeringspladsen

.

Beskrivelse
•

Fodboldbanen bevares som den er, men i stedet
for de hvide sten der adskiller p-pladsen og
fodboldbanen plantes bivenlige stauder og mindre
buske i varierende højder og med kig igennem.

•

Beplantningen skal dels virke som afskærmning, så
bilerne ’skjules’ lidt bedre, og skal også være med
til at øge biodiversiteten, ved at giver føde til bier og
insekter fra tidligt forår til sent efterår.

•

Beplantningen skal se så naturlig ud, som muligt
med bl.a. æbleroser, små buske og gerne duftende
blomster med et lidt ’vildt’ udtryk.

•

Vedligehold: Stauder, roser og buske skal tyndes/
klippes hvert forår og gødes et par gange årligt,
hvilket varetages af et havelaug under Farum
landsby beboerforening

Eksempler på bivenlig beplantning

•

De grønne plante-symboler markerer placering af den bivenlige beplantning foran parkeringspladsen
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Areal B
Forslag 3: Krydderurtebed
Beskrivelse
•

Ved siden af p-pladsen (mod nord) ligger et stykke
græs ud til vejen på ca. 6-8 m2. Her etableres et
fælles krydderurtebed, der kan benyttes af alle
beboerne, se billede. Bedet kan evt. indhegnes
med et lavt pileflethegn af hensyn til hunde, der
tisser på planterne.

•

Det skal bestå af tørketålende urter, der primært
klarer sig uden vanding, som bl.a. salvie, timian,
rosmarin, purløg og andre spiselige løgvækster,
lavendel, indianermynte og oregano, der med deres
dufte og blomster også vil virke tiltrækkende på
bier og sommerfugle.

•

Eksempler på tørketålende urter m.m.

Vedligehold: Krydderurtebedet plantes tæt for at
mindske ukrudt. Havelauget klipper planterne ned/
studser i foråret og luger.

•

De grønne plante-symboler markerer placering af krydderurtebed ved siden af parkeringspladsen
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Beboerforeningens arbejdsgruppe og havelaug
•

Med udgangspunkt i det, der er enighed om på
fællesmødet, ønsker arbejdsgruppen at få mandat til i
samarbejde med Furesø kommune at gå videre med
detailplanlægning og realisering af planerne for Forten.

•

Indledningsvist vil arbejdsgruppen have fokus på etableringen ift.
detailplanlægning, fondsansøgninger, udvælgelse af frø og beplantning,
plejeplaner, samarbejde og driftsaftaler med kommunen m.m.

•

Vælger vi at etablere bivenlig beplantning ved p-pladsen, eksperimentere
med blomsterengen og på sigt plante evt. frugttræer, krydderurter eller
frugtbuske kræver det, at vi etablerer et havelaug, der er ansvarlige for, at
Forten vedligeholdes og udvikles. Havelauget vil indgå i samarbejdet med
arbejdsgruppen ift. etableringen. Flere har allerede på nuværende
tidspunkt. meldt sig til havelauget, så det er skønt!

•

•

Vedligeholdelse af Forten er baseret på frivillig deltagelse, hvis man kan og
har lyst, ligesom “maling af sten” på Frisk-Op-Dagen. Noget af
havearbejdet kan laves på Frisk-Op-Dagen og til Høstfesten, men der vil
være et par gange mere i løbet af året, hvor der skal bruges et par timer
på nedklipning og beskæring. Dette arrangeres og kommunikeres af
Havelauget.

Hvis du ønsker at blive en del af
Havelauget, så kontakt:
Jytte Boch:
jytteboch@gmail.com – tlf. 2076 7848.

Havelauget skal også stå for fremtidige fællesaktiviteter, såsom høstdage,
mostdage, bygning af fuglekasser, insekthoteller og hvad der ellers
kommer af idéer fra beboerne.
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